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فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أواًل- 
1.  سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية )دوالر & يورو(

2.  سوق دمشق لألوراق المالية

3.  متفرقات اقتصادية محلية

4.  تطور بعض أسعار السلع األساسية

ثانيًا- االقتصاد العربي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم العربية

ثالثًا- االقتصاد العالمي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم األجنبية

رابعًا- أسواق المال العالمية
1.  أسعار النفط الخام

2.  أسعار المعادن الثمينة

3.  أ سعار العمالت الرئيسية

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل املركز 
أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
 لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركز بالقائمين على إعداده.

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

 تراجعــت الليــرة الســورية بصــورة متســارعة مقابــل الــدوالر األمريكــي 

خــال تعامــات منتصــف هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، ليتجــاوز 

ســعر صرفهــا مســتوى 580 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، غيــر 

 
ً
أن سعر صرف الليرة السورية شهد مع نهاية تعامات األسبوع تحسنا

 مقابل 
ً
 طفيفا

ً
 مقابل الدوالر  األمريكي، إال أنه سجل انخفاضا

ً
جوهريا

الدوالر األمريكي مقارنة بمستوياته املسجلة في نهاية األسبوع السابق، 

وقــد وصــل مســتوى ســعر صــرف الليــرة الســورية باملتوســط عنــد 578 

ليــرة ســورية للشــراء وعنــد 582 ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر 

األمريكــي الواحــد خــال هــذا األســبوع.

 وتكمــن األســباب  الرئيســة وراء هــذا التراجــع إلــى اســتمرار الزيــادة 

بعــض  لتمويــل  األجنبــي  القطــع  علــى  املحلــي  الطلــب  فــي  )الطارئــة( 

العمليــات التجاريــة ال ســيما املشــتقات النفطيــة، وازديــاد عمليــات 

املضاربــة علــى الليــرة الســورية، وفــي ظــل اســتمرار حالــة ترقــب الســوق 

لتطــور العمليــات العســكرية شــمال البــاد، إضافــة إلــى تحســن ســعر 

صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية فــي األســواق املاليــة 

العامليــة.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال 

 في تثبيت سعر صرف الليرة السورية 
ً
مصرف سورية املركزي مستمرا

مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي 

الحــواالت  لتســليم  األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك  الواحــد، 

الشــخصية الــواردة مــن الخــارج بالليــرات الســورية عنــد مســتوى 434 

ليــرة ســورية، وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي 

بموجــب النشــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 

ليــرة ســورية للشــراء.
الشكل البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد اســتقر مســتوى ســعر 

صــرف الليــرة الســورية عنــد مســتوى 645 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

 
ً
األســبوع مقارنة مع املســتوى املســجل في نهاية األســبوع الســابق،  علما

بــأن الليــرة الســورية تراجعــت خــال تعامــات منصــف هــذا األســبوع 

ليصل زوج )اليورو/ليرة ســورية( إلى مســتوى 655 ليرة ســورية، بينما 

ارتفعــت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 

0.13 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 485.46 

ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 486.1 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهــرت النشــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 

تســجيل   ،2019/05/30-26 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

40.13 نقطــة وبمــا نســبته 0.66 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 6,054.54 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

6،094.67 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق.

أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد انخفــض بمقــدار 

8.12 نقطة وبما نسبته 0.76 % لتصل قيمته إلى مستوى 1,056.95 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,065.07 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

ترافــق ذلــم مــع انخفــاض قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

52.59 % لتصــل إلــى 97.4 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 205.4 مليــون 

ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا انخفــض حجــم التــداول 

وبمعــدل 65.56 % ليصــل إلــى 108,709 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 علــى 240 صفقــة. 
ً
مقابــل 315,684 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-5.56بنك قطر الوطني سورية 1.47بنك سورية والخليج 24.23بنك سورية الدولي اإلسامي

-2.15بنك البركة......23.56بنك قطر الوطني سورية 

-1.38بنك سورية الدولي اإلسامي......17.28بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية

 رقم 1235 تاريخ 2019/5/28 
ً
• أصدر مصرف سورية املركزي تعميما

عــّدل بموجبــه قائمــة املــواد التــي لهــا األولويــة فــي تمويــل املســتوردات 

مــن قبــل املمصــارف العاملــة املســموح لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي، 

 إللحــاق خســائر كبيــرة 
ً
وذلــك بنــاًء علــى توجيهــات الحكومــة وتحاشــيا

 علــى عــدم إخــال املصــارف بااللتزامــات املترتبــة 
ً
باملســتوردين، وحرصــا

عليها، حيث أضاف أنه يمكن تمويل كافة إجازات وموافقات االستيراد 

 قبــل صــدور تعميــم مصــرف ســورية املركــزي رقــم 
ً
املمنوحــة ســابقا

االســتيراد  وموافقــات  إجــازات  وتمويــل   ،2019/05/09 تاريــخ   1804

للمســتوردين علــى عقودهــم املوقعــة مــع جهــات القطــاع العــام لتوريــد 

مــواد لصالــح هــذه الجهــات، وجميــع املــواد األوليــة أو مســتلزمات اإلنتــاج 

)الصناعــي والزراعــي(، غيــر املدرجــة فــي القائمــة الــواردة بالتعميــم رقــم 

، شــريطة 
ً
1804 تاريخ 2019/04/29 والتعميم رقم 1884 املذكور آنفا

تأكيد مديرية )الصناعة أو الزراعة( على أن املادة املعنية هي من املواد 

األوليــة، وتمويــل مســتوردات التشــغيل الازمــة لشــركات االتصــاالت 

املــادة  أن  علــى  والتقانــة  االتصــاالت  وزارة  تأكيــد  شــريطة  الخاصــة 

املطلــوب اســتيرادها هــي مــن مســتلزمات التشــغيل. 

• بلغــت إيــرادات املؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة 1.748 مليــار ليــرة 
ســورية، وذلــك حتــى نهايــة شــهر نيســان /ابريــل 2019، فيمــا بلغــت قيمــة 

املستوردات 20.7 مليار ليرة سورية، وبلغت الصادرات 13.5 مليار ليرة 

 ملا أوردته املؤشرات املادية الصادرة عن املؤسسة 
ً
سورية، وذلك وفقا

لتاريــخ 2019/4/30 والتــي أشــارت إلــى أن عــدد املســتثمرين وصــل إلــى 

، وعــدد العامليــن فــي املنشــآت املســتثمرة وصــل إلــى 6,478 
ً
967 مســتثمرا

، فــي حيــن وصــل رأس املــال املســتثمر بالقطــع األجنبــي 751 مليــون 
ً
عامــا

دوالر أمريكــي، ووصلــت الرســوم الجمركيــة إلــى 2.242 مليــار ليــرة ســورية.

إجــراءات  لتبســيط  الناظــم  الوطنــي  اإلطــار  الــوزراء  مجلــس  أقــر   •
الخدمــات العامــة بهــدف تحقيــق رضــا املواطــن عبــر إجــراءات حكوميــة 

مبســطة تقــدم بطريقــة الكترونيــة عصريــة، وذلــك بمــا يعــزز العمــل 

الحكومــي ويضمــن تحســين جــودة الخدمــات املقدمــة وتطويــر األداء 

النفقــات  وتخفيــف  العامــة  الجهــات  بيــن  التكامــل  وتحقيــق  اإلداري 

واإلداريــة. املاليــة  والتكاليــف 

• وافق مجلس الشعب في الجلسة املخصصة ملناقشة مشروع قانون 
قطع حسابات املوازنة العامة لعام2013  على إحالة املشروع إلى لجنة 

املوازنة وقطع الحسابات ملناقشته ومن ثم تقديم تقريرها إلى املجلس، 

وقــد نــص مشــروع القانــون علــى أن اإلنفــاق الفعلــي للنفقــات اإلجماليــة 

للعمليــات الجاريــة واالســتثمارية قــد بلــغ أكثــر مــن 854.949 مليــار ليــرة 

ســورية منهــا 770.380 مليــار ليــرة ســورية إنفــاق جــاري و84.569 مليــار 

ليــرة ســورية إنفــاق اســتثماري، بينمــا النفقــات اإلجماليــة املقــدرة بلغــت 

1,383 مليــار ليــرة، وأشــار مشــروع القانــون إلــى أنــه بلغــت اإليــرادات 

الجارية الفعلية 183.914 مليار ليرة سورية بينما املقدر 189 مليار ليرة 

ســورية أي بنســبة تنفيــذ 97 %. 

وبحســب املشــروع، بلــغ العجــز النهائــي أكثــر مــن 107.106 مليــار ليــرة 

 إلــى أن اإليــرادات االســتثمارية املحليــة الفعليــة بلغــت 
ً
ســورية، الفتــا

108.294 مليــار ليــرة ســورية بينمــا املقــدرة 444.916 مليــار ليــرة ســورية، 

علــى حيــن بلغــت القــروض واملــوارد الخارجيــة الفعليــة بلغــت 886.459 

أمــا  ليــرة ســورية،  421.165 مليــار  املقــدر  بينمــا  ليــرة ســورية  مليــون 

القــروض الداخليــة الفعليــة بلغــت 454.748 مليــار ليــرة ســورية.

• كشــف التقريــر الســنوي الصــادر عــن هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن أن 
إجمالــي األقســاط التــي حققتهــا شــركات التأميــن فــي جميــع فــروع التأميــن 

خــال عــام 2018 بلــغ 32.7 مليــار ليــرة ســورية بنســبة نمــو 30 % مقارنــة 

بالعــام الســابق حيــث كانــت أقســاطه 27.5 مليــار ليــرة ســورية. أمــا حصــة 

املؤسســة العامــة الســورية للتأميــن فقــد بلغــت مــا نســبته 70 % مــن 

إجمالي أعمال قطاع التأمين بأقساط 22.8 مليار ليرة سورية، وإجمالي 

األقســاط التــي حققتهــا الشــركات الخاصــة 9.9 مليــار ليــرة ســورية بنســبة 

30 % وبنمــو 0.17 % باملقارنــة مــع العــام 2017.

بحــث رئيــس اتحــاد غــرف التجــارة الســورية ورئيــس مجلــس إدارة   •
غرفة تجارة دمشق  مع رئيس غرفة التجارة التشيكية - آسيا الوسطى 

املشــتركة والوفــد املرافــق لــه مــن رجــال أعمــال مــن جمهوريــة القــرم 

ســبل تعزيــز العاقــات التجاريــة واالقتصاديــة وزيــادة التبــادل التجــاري 

 عمــق العاقــات التجاريــة بيــن 
ً
بيــن قطاعــي األعمــال فــي البلديــن، مؤكــدا

 مــع جمهوريــة القــرم. 
ً
التشــيك وســورية وحاليــا

من جهته رئيس غرفة التجارة التشيكية والوفد املرافق أكدوا حرصهم 

علــى تعزيــز العاقــات بيــن رجــال األعمــال فــي التشــيك والقــرم مــع نظرائهــم 

 علــى تأســيس بنــك فــي جمهوريــة 
ً
 أن العمــل جــار حاليــا

ً
الســوريين، مؤكــدا

 علــى التعامــل املالــي مــع التجــار الســوريين وقبــول 
ً
القــرم يكــون قــادرا

التحويــات املاليــة مــن ســورية وتحويلهــا للبنــوك الروســية.

• ســجلت مؤسســات وشــركات وزارة الصناعــة خــال الربــع األول مــن 
 بقيمــة 61 مليــار ليــرة ســوية بزيــادة مقدارهــا 

ً
 فعليــا

ً
العــام 2019 إنتاجــا

5.6 مليــار ليــرة ســورية مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 2018  وبنســبة 

زيــادة بلغــت  110 %.

• أعلنــت هيئــة االســتثمار عبــر موقعهــا اإللكترونــي عــن حزمــة خدماتهــا 
فــي  االســتثمارية  املشــروعات  إجــراءات  وتبســيط  لدعــم  الجديــدة 

العقــاري  واالســتثمار  والتطويــر  اإلقليمــي  التخطيــط  هيئــة  قطاعــات 

والســياحة وغيرهــا بهــدف تقديــم الخدمــات املثلــى للمســتثمر مــن خــال 

بالهيئــة. مركــز خدمــات املســتثمرين 
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العدد /20/  أيار / مايو 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع30 أيار/مايو 252019 أيار/مايو 2019السلعة

0.0 %400,000400,000الحديد طن /ليرة سورية

0.0 %50,00050,000اإلسمنت طن /ليرة سورية

-0.49 %20,40020,500الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز كبسة السورية للتجارة  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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العدد /20/  أيار / مايو 2019

1-  أخبار  اقتصادية
•   فلسطين

بّيــن جهــاز االحصــاء الفلســطيني أن الصــادرات الســلعية املرصــودة 

فــي شــهر آذار/مــارس 2019 ارتفعــت بنســبة 12 % مقارنــة مــع الشــهر 

الســابق، بينمــا انخفضــت بنســبة 1 % مقارنــة مــع شــهر آذار مــن عــام 

2018، حيــث بلغــت قيمتهــا 93.8 مليــون دوالر أمريكــي. 

وارتفعــت الصــادرات إلــى الكيــان اإلســرائيلي خــال شــهر آذار 2019 

بنسبة 6 % مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 

84 % مــن إجمالــي قيمــة الصــادرات خلــل الشــهر نفســه. كمــا ارتفعــت 

الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 56 % مقارنة مع الشهر السابق، 

حيــث بلغــت قيمتهــا 14.8 مليــون دوالر أمريكــي. أمــا بالنســبة للــواردات 

الســلعية فقــد انخفضــت الــواردات خــال شــهر آذار مــن عــام 2019 

بنســبة 1 % مقارنــة مــع الشــهر الســابق، كمــا انخفضــت بنســبة 2 % 

مقارنــة مــع شــهر آذار مــن عــام 2018، حيــث بلغــت قيمتهــا 456.7 مليــون 

دوالر أمريكــي. وانخفضــت الــواردات مــن الكيــان اإلســرائيلي خــال شــهر 

آذار 2019 بنســبة 2 % مقارنــة مــع الشــهر الســابق، وشــكلت الــواردات 

من الكيان اإلســرائيلي 58 % من إجمالي قيمة الواردات لشــهر آذار من 

عــام 2019. بينمــا ارتفعــت الــواردات مــن باقــي دول العالــم بنســبة 2 % 

مقارنــة مــع الشــهر الســابق. ليســجل امليــزان التجــاري للســلع املرصــودة 

 فــي قيمــة العجــز بنســبة 4 % خــال شــهر آذار/مــارس 2019 
ً
انخفاضــا

مقارنــة مــع الشــهر الســابق، كمــا انخفــض بنســبة 2 % علــى أســاس 

ســنوي، حيــث بلــغ العجــز 362.9 مليــون دوالر أمريكــي.

•  اإلمارات العربية املتحدة 

كشف التقرير السنوي لهيئة األوراق املالية والسلع، أن عدد صناديق 

االســتثمار األجنبيــة املســجلة خــال العــام 2018 ألغــراض الطــرح العــام 

 .
ً
 وتلك املسجلة ألغراض الطرح الخاص 13 صندوقا

ً
بلغ 158 صندوقا

 وتســجيل 101 
ً
 أجنبيــا

ً
وقامــت الهيئــة بتوفيــق أوضــاع 70 صندوقــا

 
ً
صنــدوق أجنبــي جديــد بإجمالــي عــدد 171 صنــدوق اســتثمار أجنبيــا

خــال 2018، فــإن الهيئــة قامــت بإصــدار 395 موافقــة ترويــج صنــدوق 

، وبلــغ عــدد صناديــق 
ً
 محليــا

ً
اســتثمار أجنبــي خــال العــام لـــ19 مروجــا

االســتثمار األجنبيــة املســجلة خــال العــام ألغــراض الطــرح العــام 158 

.
ً
 وتلــك املســجلة ألغــراض الطــرح الخــاص 13 صندوقــا

ً
صندوقــا

•  لبنان

 ،
ً
 بنســبة 1.2 % شــهريا

ً
ســجل إجمالــي الديــن العــام فــي لبنــان ارتفاعــا

، ليصــل إلــى 86.2 مليــار دوالر فــي الربــع األول مــن 
ً
وبنســبة 5.3 % ســنويا

2019. ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى الزيــادات فــي ديــون العملــة املحليــة، 

وكذلك ديون العملة األجنبية في األشهر الثاثة األولى من العام 2019. 

حيــث أوضحــت وزارة املاليــة فــي بيــان لهــا أن الديــون األجنبيــة ســجلت 

 أكبر، حيث زادت بنسبة 10.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 
ً
ارتفاعا

33.8 مليار دوالر في الربع األول من 2019. وبين أنه نمت حصة الديون 

األجنبيــة مــن إجمالــي الديــن اإلجمالــي مــن 37.4  % فــي الربــع األول مــن 

عــام 2018 إلــى 39.2 % فــي الربــع األول مــن عــام 2019، كمــا زاد الديــن 

املحلــي علــى أســاس ســنوي بنســبة 2.3 % ليصــل إلــى 52.4 مليــار دوالر 

أمريكــي بحلــول آذار /مــارس 2019، حيــث اســتحوذ علــى 60.83 % مــن 

إجمالــي الديــن خــال نفــس الفتــرة.

•  الجزائر 

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في الجزائر انخفض إلى %4 

خــال شــهر نيســان /أبريــل 2019 مــن 4.1 % معــدل التضخــم الســنوي 

املســجل في الشــهر الســابق بســبب تراجع أســعار بعض الســلع الغذائي، 

وذكر الديوان الوطني لإلحصائيات إن مؤشر أسعار املستهلكين استقر 

دون تغيــر يذكــر خــال الشــهر نفســه باملقارنــة علــى أســاس شــهري، وفــي 

ســياق آخــر كشــفت شــركة الطاقــة الحكوميــة الجزائريــة )ســوناطراك( 

 
ً
إن الجزائر صّدرت 51.5 مليار متر مكعب من الغاز في 2018، انخفاضا

 فــي عــام 2017 مــا يعــادل 4.6 %. 
ً
مــن 54 مليــارا

•  املغرب

أشار تقرير صادر عن الخزينة العامة للمغرب إلى أن الحاجة التمويلية 

للخزينة بلغت في نهاية نيسان /أبريل 2019 ما يقارب 19.2 مليار درهم 

)2.02 مليــار دوالر أمريكــي(، مقابــل 17.9 مليــار درهــم )1.88 مليــار دوالر 

أمريكــي( خــال الفتــرة نفســها مــن العــام املا�ضــي جــرى تمويلهــا عبر الدين 

الداخلــي بقيمــة 15.3 مليــار درهــم )1.6 مليــار دوالر أمريكــي(، وعبــر الديــن 

الخارجــي بقيمــة 3.9 مليــار درهــم )411 مليــون دوالر أمريكــي(، هــذا وقــد 

أســفر تنفيــذ امليزانيــة الجاريــة للحكومــة املغربيــة عــن عجــز بقيمــة 1.1 

مليــار درهــم )116 مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل فائــض بقيمــة 553 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 26- 2019/05/31

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.49 %2,581.802,620.33مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.51 %13,981.8813,771.31مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 3.31 %6,042.026,242.24مؤشر سوق الكويت

)ADI( 4.79 %4,774.755,003.59مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.04 %525.2525.43مؤشر القدس

)TASI(  1.87 %8,360.198,516.48املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.19 %1,809.981,806.50املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.13 %6,962.237,040.96مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.47 %11,051.8910,999.88مؤشر بورصة املغرب-

مليــون درهــم )58 مليــون دوالر أمريكــي( فــي الفتــرة نفســها مــن العــام 

املا�ضــي، وذلــك نتيجــة ارتفــاع النفقــات العاديــة بنســبة أعلــى مــن نســبة 

ارتفــاع املــوارد العاديــة للميزانيــة، كمــا إن عجــز الخزينــة بلــغ 14.1 مليــار 

درهــم )1.5 مليــار دوالر أمريكــي( خــال األشــهر األربعــة األولــى مــن الســنة، 

مقابــل 15 مليــار درهــم )1.6 مليــار دوالر أمريكــي( فــي الفتــرة نفســها مــن 

الســنة املاضيــة.

•  قطر

أصــدر جهــاز التخطيــط واإلحصــاء تقريــره األولــي إلحصــاءات التجــارة 

الخارجيــة عــن شــهر نيســان /أبريــل عــام 2019، حيــث بلغــت قيمــة 

إجمالــي الصــادرات القطريــة التــي تشــمل الصــادرات ذات املنشــأ املحلــي 

، أي بانخفــاض بلغــت 
ً
وإعــادة التصديــر 22.1 مليــار ريــال قطــري تقريبــا

نســبته 7.8 % علــى أســاس ســنوي، وبانخفــاض نســبته 2.8 % مقارنــة 

بالشــهر الســايق. ومــن جانــب آخــر انخفضــت قيمــة الــواردات الســلعية 

خــال الشــهر ذاتــه، لتصــل إلــى نحــو 9.0 مليــار ريــال قطــري بانخفــاض 

بلغــت نســبته 2.3 % علــى أســاس ســنوي، وانخفضــت بنســبة 6.1 % 

مقارنــة بشــهر آذار /مــارس عــام 2019. 

وفــي ضــوء ذلــك تراجــع فائــض امليــزان التجــاري الســلعي لقطــر خــال 

شــهر نيســان /أبريل عام 2019  بما نســبته 11.3 % على أســاس ســنوي 

ليصــل إلــى نحــو 13.1 مليــار ريــال وبمــا نســبته 0.4 %، هلــى أســاس شــهر، 

وأشــار التقريــر إلــى أن انخفــاض إجمالــي قيمــة الصــادرات القطريــة 

ســاهم فــي انخفــاض فائــض امليــزان الســلعي، وذلك بضغــط مــن تراجــع 

أســعار املنتجــات النفطيــة والغــاز ، علــى الرغــم مــن تراجــع قيمــة فاتــورة 

الــواردات بنســبة 2.4 % إلــى نحــو 9 مليــارات ريــال.
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1-  أخبار  اقتصادية

• الصين

أفــادت بيانــات رســمية أن قيمــة التجــارة بيــن الصيــن والــدول األفريقيــة 

بلغــت 204.2 مليــار دوالر أمريكــي خــال العــام 2018، بزيــادة 20 % علــى 

أساس سنوي، وذكرت وزارة التجارة الصينية أن قيمة واردات الصين 

مــن الــدول األفريقيــة بلغــت 99.3 مليــار دوالر أمريكــي، بزيــادة 32 % علــى 

أســاس ســنوى، فــى حيــن بلغــت قيمــة صادراتهــا إلــى أفريقيــا 104.9 مليــار 

دوالر أمريكــي، بزيــادة 11 % علــى أســاس ســنوى. 

وأوضحــت أن الصيــن قامــت باســتثمار مباشــر قــدره 3.3 مليــار دوالر 

أمريكــي فــى الــدول األفريقيــة خــال عــام 2018، بزيــادة 7 % عــن العــام 

الســابق عليــه، فيمــا أقامــت شــركات صينيــة مشــاريع قيمتهــا 78.4 مليــار 

دوالر أمريكــي فــى الــدول األفريقيــة خــال الفتــرة ذاتهــا، بزيــادة 3 % علــى 

أســاس ســنوى.

• فنزويا

أعلــن البنــك املركــزي الفنزويلــي أن معــدل التضخــم وصــل فــي عــام 2018 

إلى 130,060 %، في حين انكمش االقتصاد بين العامين 2013 و2018 

بنســبة 47.6 %، وذلــك فــي أول بيانــات مــن هــذا النــوع ينشــرها منــذ ثــاث 

ســنوات. كمــا بّيــن املركــزي الفنزويلــي إن معــدل التضخــم وصــل فــي العــام 

2016 إلــى 274.4 % وفــي العــام 2017 إلــى 862.6 % غيــر أن هــذه األرقــام 

علــى ارتفاعهــا تبقــى ضئيلــة للغايــة إذا مــا قورنــت بتلــك الصــادرة عــن 

صنــدوق النقــد الدولــي. 

وبحسب الصندوق فإن معدل التضخم في فنزويا وصل في عام 2018 

ــع أن يصــل إلــى 10 ماييــن باملئــة فــي 
ّ
إلــى 1,370,000 %، فــي حيــن يتوق

نهايــة العــام الجــاري، ومــن جهــة ثانيــة أظهــرت بيانــات املركــزي الفنزويلــي 

ــل 96 % مــن مداخيــل 
ّ
أّن عائــدات البــاد مــن صــادرات النفــط التــي تمث

الخزينة تراجعت بدورها في عام 2018 لتبلغ 29.81 مليار دوالر أمريكي.

 ،2013 عــام  فــي  أمريكــي  85.603 مليــار دوالر  العائــدات  هــذه  وكانــت 

وبحســب البيانــات الرســمية فــإّن العــرض الفنزويلــي مــن النفــط هبــط 

 قبــل عشــر ســنوات إلــى 1.03 مليــون برميــل 
ً
مــن 3.2 مليــون برميــل يوميــا

 فــي نيســان أبريــل املا�ضــي.
ً
يوميــا

• أملانيا

أظهــر مســح أن معنويــات املســتهلكين األملــان تراجعــت بشــكل طفيــف مــع 

اقتــراب شــهر حزيــران /يونيــو 2019 لتبلــغ أدنــى مســتوياتها فــي أكثــر مــن 

عاميــن، إذ أصبــح املتســوقون أقــل رغبــة فــي الشــراء وأكثــر تشــاؤما حيــال 

توقعــات نمــو أكبــر اقتصــاد فــي أوروبــا، حيــث انخفــض مؤشــر جي.إف.كيــه 

ملعنويات املستهلكين، الذي يستند إلى مسح يشمل نحو ألفي أملاني، إلى 

10.1 نقطــة مــن قــراءة معدلــة بالخفــض عنــد 10.2 فــي الشــهر املا�ضــي، 

وهــذه أدنــى قــراءة منــذ مايــو أيــار 2017 ودون توقعــات عنــد 10.4 نقطــة، 

وتشــير البيانــات إلــى أن إنفــاق األســر قــد يضعــف فــي نهايــة الربــع الثانــي 

مــن العــام بعــد أن أظهــر اســتطاع لثقــة الشــركات أجــراه معهــد األبحــاث 

االقتصادية )إيفو( أن ركودا يشهده قطاع التصنيع يتسرب نحو أجزاء 

مــن قطــاع الخدمــات.

• تركيا

الثقــة  مؤشــر  تراجــع  الترـكـي  اإلحصــاء  معهــد  مــن  بيانــات  أظهــرت 

االقتصاديــة إلــى 77.5 نقطــة فــي أيــار /مايــو 2019، لينخفــض بنســبة 

 أدنــى قــراءة لــه منــذ 
ً
8.5 % باملقارنــة مــع مســتوى الشــهر الســابق مســجا

تشــرين األول /أكتوبــر، هــذا وينبــئ املؤشــر بنظــرة اقتصاديــة متفائلــة 

عندمــا يتجــاوز املئــة وبنظــرة متشــائمة دون ذلــك، وفــي الشــهر الســابق 

 املكاســب 
ً
)نيســان /أبريل( ارتفع املؤشــر 3.4 % إلى 84.7 نقطة، مواصا

للشــهر الثالــث علــى التوالــي. 
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العدد /20/  أيار / مايو 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع31 أيار/مايو 272019 أيار/مايو 2019املؤشر

S&p500-	USA2,802.392,752.06% 1.80-

Dow Jones- USA25,347.7724,815.04% 2.10-

NASDAQ- USA7,607.357,453.15% 2.03-

FTSE 100- UK7,268.957,161.71% 1.48-

CAC 40- France5,336.195,207.63% 2.41-

DAX- Germany12,071.1811,726.84% 2.85-

FTMIB- Italy20,363.1319,802.11% 2.76-

Nikkei	225-	Japan21,182.5820,601.19% 2.74-

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China2,892.382,898.70% 0.22
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع31 أيار/مايو 272019 أيار/مايو 2019

-8.02 %70.1164.49سعر خام برنت /$

-9.57 %59.1653.5سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع31 أيار/مايو 272019 أيار/مايو 2019

1.62 %1,284.951,305.80أونصة الذهب /$

-0.12 %14.57214.555أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع31 أيار/مايو 272019 أيار/مايو 2019

EUR USD1.11991.1169% 0.27-

USD JYP109.52108.28% 1.13-
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